
A web conferência promovida pela AECweb e a COZZA fornece uma
oportunidade para discutir sobre a relevância da sustentabilidade, com
ênfase na redução dos consumos de água e energia, para o sucesso dos
empreendimentos.

O evento ocorrerá nos dias 22, 23 e 24/06 das 14h às 18h e será dividido
em diversas palestras interessantes.

No dia 22/06 palestras com enfoque em TECNOLOGIA E SISTEMAS
CONSTRUTIVOS. No dia 23/06  será sobre SUSTENTABILIDADE: ÁGUA E
ENERGIA. E no dia 24/06 as palestras iram abordar NOVAS EXIGÊNCIAS
DE DESEMPENHO E CONFORTO

Para participar do evento é só se inscrever nesse link.
Não percam!
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https://www.aecweb.com.br/conference/?utm_source=sales_force&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Aecweb_conference#evento


Grupo Pão de Açúcar – Com parcerias
como o Fórum de Empresas e Direitos
LGBTQIA+ e da Transempregos, assim
como também tem um grupo interno
para seus colaboradores;
Itaú Unibanco – Já patrocinou projetos
na área da diversidade o “LGBT+
Orgulho”, e tem uma iniciativa interna
com o grupo de afinidade “Sou como
sou” onde abordam conversas,
treinamentos e revisão de políticas e
procedimentos para que a empresa seja
inclusiva;
Braskem – Com uma inciativa interna de
inclusão e parceira do Fórum de
Empresas e Direitos LGBTQIA+, já foi
premiada pelo seu Programa de
Diversidade;

No mês de junho é comemorado o Mês de
Orgulho LGBTQIA+ e em meio a algumas
polemicas que envolveram o tema, o debate
sobre diversidade dentro de empresas é um
assunto atual e está se tornando cada vez
mais comum ver grandes empresas com
alguma iniciativa e/ou posicionamento em
relação ao assunto.

No Brasil temos exemplos de algumas
empresas com boas práticas para a inclusão
e com ações de reforçam a diversidade
sexual e de gênero, são alguma delas:

 
Entretanto, apesar de algumas empresas
adotarem boas iniciativas a respeito do
movimento LGBTQIA+, essas inciativas são
mais restritas a grandes empresas nacionais,
multinacionais e algumas startups. Com
base nesse cenário, é perceptível que a luta
por direitos civis dessa comunidade ainda é
um tema discutido no mundo todo e no
Brasil não seria diferente. O preconceito
está tão enraizado que em uma pesquisa
realizada pela empresa Enlancers com a
participação de 10 mil contratantes no
Brasil, em 2015,  7% responderam que jamais
contratariam homossexuais e 11%
afirmaram que: "mesmo que contratassem
eles não assumiriam cargos de liderança".

Camaleao.co – Consultoria com foco de
integrar empresas e candidatos LGBTQIA+;
Projeto Transpor – Consultoria que
abrange todo o país para profissionais
trans;
Transempregos – Projeto que viabiliza a
candidatura de pessoas trans no mercado
de trabalho;

Essa situação se reflete também na postura
das pessoas, pois de acordo com uma pesquisa
realizada pelo LinkedIN com 1088
profissionais de todo o país, em 2019,
identificou que um em cada quatro dos
entrevistados nunca contou a ninguém fazer
parte da comunidade LGBTQIA+ por medo de
sofrer represálias. 

No Fórum de empresas e direitos LGBTI, que
reúne um grupo de quase 90 companhias,
apesar de dentro dessas empresas terem
profissionais em cargos de liderança,
curiosamente nenhuma têm um presidente
assumidamente LGBT.

Tendo o conhecimento das dificuldades que
os profissionais da comunidade LGBTQIA+
enfrentam, projetos que lutam por
diversidade e inclusão no mercado de
trabalho estão pouco a pouco ganhando força,
tendo um foco em inserir no mercado de
trabalho e capacitá-los. Segue alguns desses
projetos:

E segundo uma matéria da CNN, é apontado
que empresas onde seu time de colaboradores
é diversificado, tende a ter um ambiente mais
participativo e inclusivo, sendo um
diferencial para o pós-pandemia. Assim como
reforçar que o foco das empresas deve ser a
consistência das práticas adotadas e não
utilizar de um movimento para o lucro
próprio, ainda mais estando em um momento
onde validar se a empresa é genuinamente
engajada em promover a diversidade está cada
vez mais comum entre os candidatos as vagas
e entre os consumidores dessas empresas.
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Aumento da bandeira tarifária
Maior possibilidade de apagões
Dependência hídrica

A crise hídrica se tornou um tema
altamente abordado no mês de junho.
Devido ao menor índice de chuvas nos
últimos 91 anos, os sistemas hídricos do
país enfrentam uma queda brusca de
abastecimento de seus reservatórios.
Apesar de termos diversas tecnologias que
podem suprimir os efeitos dessa crise,
temos enormes desafios a cumprir neste
processo.

As principais consequências desse
desequilíbrio hídrico são: 

Na atualidade, 70% de toda energia elétrica
produzida no Brasil deriva de usinas
hidrelétricas, porcentagem que coloca o
país como um dos maiores potenciais
hidráulicos do mundo. Segundo dados da
Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), esse número é consequência do
trabalho de 739 centrais geradoras, 425
pequenas centrais e 219 usinas, que
produzem 109,3 gigawatts (GW) de
potência. Como pode ser visto no gráfico
abaixo:

Tomar banhos mais curtos
Não deixar portas e janelas abertas em
ambientes com ar condicionado
Evitar deixar a porta da geladeira aberta
por muito tempo
Utilizar lâmpadas mais econômicas

Como consequência da dependência hídrica,
a seca das bacias hidrográficas do Sistema
Integrado Nacional (SIN) no mês de maio
resultou na redução da geração hidrelétrica e
no aumento da produção energética em
usinas termoelétricas. Com isso, neste mês de
junho de 2021, o preço de cada 100kWh
consumido sobe e passa a custar R$6,24.

Portanto, com o acionamento da bandeira
vermelha em seu maior patamar, a ANEEL
alerta para necessidade do consumo
consciente de energia e compartilha dicas
simples, como:

De acordo com a afirmativa da ONU em 2015,
até 2030, se não for melhorada a gestão e o
consumo do que chamou de “recurso
precioso”, haverá um déficit de água de cerca
40%. Isso faz com que países corram atrás de
soluções urgentes para futuras crises
elétricas. 

Sabe-se que, hoje, no mundo todo, cientistas
buscam uma forma de armazenar a energia
elétrica gerada em grandes proporções.
Pensando nisso e compartilhando esperança
em 2012, em sua palestra no TED, o professor
de química Donald Sadoway, apresentou a
ideia de um líquido capaz de armazenar
energia. A palestra está disponível na
plataforma TED e pode ser visualizada neste
link.

Infelizmente a ideia ainda não foi posta em
prática conforme imaginado, mas serve para
alimentar os sonhos, as pesquisas e a
confiança das futuras gerações de
engenheiros. Assim, o planeta agradece e
aguarda, ansiosamente, os novos estudos. 

Cr ise  hídr ica  
e  energét ica  
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https://www.ted.com/talks/donald_sadoway_the_missing_link_to_renewable_energy?language=es


No dia 23 de junho, anualmente, é
comemorado o Dia Internacional das
Mulheres na Engenharia, criado pela
Women’s Engineering Society (WES) do
Reino Unido. Uma data cheia de
significados e representatividade que tem
como objetivo fortalecer o espaço que as
engenheiras vêm ganhando na profissão,
antes majoritariamente ocupada por
homens. Visa fortalecer as que ocupam
esse espaço, dando fôlego e esperança para
enfrentar os mais diversos obstáculos
misóginos que surgem no seu dia a dia.

Em sua busca por equidade no mercado de
trabalho as mulheres vêm mostrando que
são capazes de executar as mesmas tarefas
que os homens e, em algumas, se mostram
até melhor do que os mesmos.
Desempenhando tais tarefas com maestria
e por vezes com um toque mais
harmonioso. 

Muito se convenciona, na nossa sociedade,
que mulher não deve ser amiga de outra
por isto gerar conflitos exacerbados. Tal
falácia só serve para manter nós mulheres
desunidas e ainda mais desamparadas, seja
no mundo ou no ramo em que escolhemos
atuar como profissionais.

Diante do cenário a que a mulher está
inserida, no ramo da engenharia, o apoio
de outras mulheres se faz essencial no dia
a dia, como uma rede. Ambas trocando suas
vivências leves e traumáticas, aliviando o
peso e, aprendendo umas com as outras ao
realizar essa troca sincera.

Abaixo estão alguns dados do Confea
atualizados mostrando, comparativamente,
dentre as principais engenharias disponíveis, a
quantidade de mulheres formadas e com
registro ativo no Brasil.  Estes números, apesar
de terem aumentado nos últimos anos, só
mostra o quão desigual, ainda, é.

Como visto, a quantidade de mulheres
formadas e atuantes na área de engenharia, em
comparação aos homens ainda é desigual, e ser
for colocar em questão as posições de poder,
essa diferença se torna ainda maior. 

Portanto cabe a nós, como sociedade ativa e
atuante, incentivar as meninas nas áreas
exatas, menos bonecas e mais brinquedos que
estimulem o raciocínio lógico, menos trabalho
doméstico e mais autonomia, menos panelinhas
e mais ferramentas. Moldando a mentalidade
dos que estão em formação construiremos um
futuro mais igualitário entre os gêneros, claro
que temos um longo percurso para que isto
seja, de fato, possível.  Logo, o quanto antes
começarmos, melhor. 
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Estrelas além do tempo (2016)
Joy: o nome do sucesso (2015)
A dama de ferro (2011)
Amelia (2009)

A dica número um vai para quem estiver
afim de ver/ouvir um pouco mais sobre
diversidade, nos do BoletIEEEm indicamos
a live "Diversidade de Gênero na
Engenharia" que rolou ano passado no
canal da Engenharia 360, onde aborda uma
papo bem bacana sobre experiências,
barreiras e a visão dos convidados sobre a
diversidade no âmbito de trabalho.
Para assistir é só clicar nesse link.

A segunda dica é uma dica dupla, ela vai
para aqueles que gostam de histórias de
mulheres fortes e de mentes brilhantes, e
de suas contribuições para o mundo.
Então para começar aqui vai a indicação
de alguns filmes.

 

Hedy Lamarr
Stephanie Kwolek
Grace Hoper
Emily Warren Roebling

E para completar a segunda dica do
BoletIEEEm, é mulheres que fizeram
história na área de engenharia e
tecnologia e que vale a pena conhecer a
história delas e se inspirar.
 

 

E a nossa terceira dica é para quem quer
entender um pouco mais sobre a crise
hidrica, o Presidente da ABCE deu uma
entrevista para a Rádio Bandeirantes  
 abordando o assunto.
A entrevista está disponivel no YouTube
como "ENTREVISTA | Entenda mais sobre
a crise hídrica no Brasil" 
Para assistir é só clicar nesse link.

D i c a s  B o l e t I E E E m
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Redes Sociais do Ramo Estudantil IEEE:

youtube.com/RamoEstudantilIEEEUVA

linkedin/ieeeuva instagram.com/ieeeuva

facebook.com/IEEEUVA

Redes Sociais Capítulo PES

Redes Sociais Grupo de Afinidades WIE

youtube.com/pesuva

linkedin/pesuva instagram.com/pesuva

facebook.com/PESUVA

youtube.com/wieuva

linkedin/wieuva instagram.com/wieuva

facebook.com/WIEUVA

https://www.youtube.com/watch?v=oiQjjXYDCEA
https://youtu.be/GaM-y9FYIkg
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Diversidade é aposta das empresas para retomada competitiva no pós-pandemia. CNN Brasil.  Junho de 2020.
Disponível em <https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/06/12/para-alem-do-pink-money-apostar-na-
diversidade-melhora-qualidade-da-retomada>

10 empresas que fazem diferença e a lição de casa para a inclusão de LGBTs. CNN Brasil Junho de 2020.
Disponível em <https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/06/22/10-empresas-que-fazem-diferenca-e-a-
licao-de-casa-para-a-inclusao-de-lgbts>

LGBTQIA+: 7 projetos que lutam por diversidade e inclusão no mercado de trabalho. Hypeness. Junho de
2021. Disponível em <LGBTQIA+: 7 projetos que lutam por diversidade e inclusão no mercado de trabalho>

FÓRUM DE EMPRESAS E DIREITOS LGBTI+. Disponível em: <https://www.forumempresaslgbt.com>

Levantamento estatístico e análise social da inclusão LGBT no mercado de trabalho no polo industrial de
Manaus. Congresso brasileiro de Engenharia de Produção, ConBRepro 2020. Disponível em
<https://aprepro.org.br/conbrepro/2020/anais/arquivos/10192020_141011_5f8dd15ba824c.pdf>

AID, Acionada bandeira vermelha patamar 2 para o mês de junho. ANEEL, 2021. Disponível em 
 <https://bit.ly/3fOih0a>

ANEEL. No Dia Mundial da Água, ANEEL publica infográfico sobre hidrelétricas no Brasil. .  ANEEL, 2021.
Disponível em <https://bit.ly/3cPPeYs>

Crise hídrica e uso de térmicas despertam dúvidas sobre o custo e falta de energia. CNN Brasil,  2021.
Disponível em <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/06/09/podcast-e-tem-mais-os-riscos-de-falta-
de-energia-por-causa-da-crise-hidrica> 

SADOWAY, Donald. O elo que faltava à energia renovável. TED, março de 2012.
Disponível em <https://www.ted.com/talks/donald_sadoway_the_missing_link_to_renewable_energy?
language=es> 

TV BrasilGov. #AoVivo: A voz do Brasil – 09/06/2021. YouTube (26min 05s), 09 de junho de 2021. Disponível
em <https://www.youtube.com/watch?v=YTQHQ_0e0nU&t=2s>

Confea. Disponível em <https://relatorio.confea.org.br/Profissional/ProfissionaisPorTituloeGenero>
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